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SOVETIO (da rigo)
Adres an o.   K-dino A. G0rbu-

nova, Les0teknikumo, Solikamsk,
L'ralo, (anta e en Perm), inter . L.

K-do V. V. Solovjev, ul. Stankevi a
4, l . 2, Moskv0-9, L, PK, PI, gaz., k l,
kr0m meze r0panoj.

K-do Johano Luk0janov, (k0opera-
tiva oficist0), Bolni nij per. 20, Bo-
g0rodsk, Ni eg. okr., k l, pri div. temoj.

K-do G. Roga ev (studento), Gor0 
 ovskaja 16, P0lteknikum0 de Ligilo,
Moskvo-66, L, PI, k l, pri studenta k
1ab. vivo.

K-do B. Kala ev (studanto), Pr. K.
Marks, 90, b. 3, Leningrado, pri stud.
k. a. temoj.

   Grupo de lernantoj koresp. kun
samaj lernantoj  l.' Adr.: Siberio, Po-
speIi a, Rubcovskij okr., selo Kal-
111yckije Mysy al K-do M. L. Sannikov.

   Gelernantoj (11 l2 j. 4. kl.),
Pu kinstrato 145, P0ltava, kun infanoj
el  l. pri infana vivo.

K dino Nadija  ort (22 j), Kuzne na
7, Priluki, Ukrainio, kun e ropaj k
sovetiaj K-doj, nepre fra l0j. Resp.
garantiata.

  3 K-doj koresp. k 1, pri  . temoj,
inter . PI. Ni estas fervojistoj k ko-
mercoficistoj. Rostov/Don, Lengo 
rodok, Lugovaja 145 al K-do Bakulin
.\I. V.

K-do J. K. Tr0 in; Ko zavod 2, Bar-
naul, Siberio, revenis k renovigas
k0resp-ad0n, L, PK, PI,  urn., k l, pri
 . temoj. Senprokraste resp.

SENNACIULO
K-dino Heleno Reren, ul. Urickaja

45, Pjatigorsk, Kavkaz., k l, pri  . tem-
oj, L, PK, PI.

K-do Hejn 'S. V., Pokrovskie vorota,
18 kv. 5, Moskvo pri  . temoj.

  Juna K-dino Mario Andreeva,
Taganskaja 28, kv. 10, Moskvo 4,
inter . belajn PI k l. Resp. garantiata.

 ' Grupo de tramistoj k red. de_ mur-
gazeto serioze koresp. k l. pri  . temoj.
Ad.: Krujok Esperanto Oktjabrskogo
tramparka, B. Kalitnikovskaja 44,
Moskvo 29.

IARABON0
por membro  . . . 8 mk. g.
por nemembro  9 mk. g.

Anka  %- ae 'aboneblal

_K-dino Kaufmann T (korektistino),
Pokrovka 31, kv. 14, Moskvo, pri  .
temoj, precipe kun pers0noj interesi -
antaj pri poligrafio k eldonagado.
Nepre resp.

K-do Usmanov Samil, Gavrikova ul
3 kv. 55, Moskvo 5, la koresp-anto de
tatara gazeto ""Janalif", kiu regule en-
presas artikolojn pri esperanto, koresp-
0ndas k l pri  . temoj. Respond0
garantiata.

K doj B. Masl0v,  midta 70, Lioni;
S. Ivanov,  midta 58, Livny, k Mas-
lovskij, Krivc0va plota, Do1 ansk. Rik,
po t0 Studonoje, Eleck. okr., inter .
L, PK, k l.

K-do Mi ael Semenovi  0meljan
dez. koresp. k l. pri ateismaj, peda 
gogiaj, kulturaj, naturamikaj,  akludaj
k. a. temoj; inter . PI, PK, il. presa .,
amatorfotojn, esp a ojn; esperante,
Internaciona1 stenografie, pole  k ruse.
Certe resp. Adr.: Sura evka, Zejskij
okr., Ekstrema 0rient0, USSR.

Proletara LiberpensuIa Asocio
en K ln (Germ.) 0kazigos la 15 an de marto
publikan feston. P0r pruvi la valoron de esp-oal ili, la tutm0nda Gek-daro eslas petata
sendi salutkartojn k leterojn, kiuj estos la t-
legataj dum la t'esto. Skribu multnombre al
la adr. de l' peranto: Fritz L6w, K6ln 
M Iheim, Hacket uerstr. 30 [Germ.) Ni re 

kompencos la  deziro.
Por festi "lnternacian Virinan Tagon"

kaj tag0jn de Pariza Komuno kaj lRH,
ni aran os pr0pagand-ekspozicion. Bon 
volu tuj sendi salutojn, Pl, ilustritajn
presa ojn, esperanta ojn   unuvorle
 ion, kio montros vivk0ndi ojn de la-
boristoj, junuloj, pioniroj, instruistoj,
edukistoj. IRH anoj k. a. Cio sendota
estos rckompencata la  deziro. 0ni
ser as gekor. Adr.: Skola FZS, SEU-
 elo, K do M. S. Omeljan, st. M.vCesno-

"lll kovskaja L'ssur., Ekstr. Oriento, USSR.

!!EV0li0S ?
17-jara fra lino

dez. koresp., PK, PI, PM, bfl. k 1. Inter .
gazetojn,  urnalojn, libretojn. K0respond 
lingvo dezirata estas: esperanta, germana k
rusa. Nepre resp. Adr.: K do Z. Aplekman,

Sennaja ul. 158, R0stov/Don (Sovelio).

 elo de Sendiula Unio. 50 ho-
mo  1=rnas 1ingvon espcr-anto kaj deziras korespondiE k l. priateismo, pri me todoj de Sendiula laboro.

Kolektas ilustr.  umaI-
ojn, gazetojn kai kart- Eojn. krome ko ntra -r=1igiajn1komra dio
kaj pastroj) afi oj n.

:uj leteroj nepre estos respondmaj;  iujnAt ojn ni auka  kompensos per ega|va1oraj
Rcspondon garanuas Iv.-Voznesenka I.and
Komiiato de SEU, Skribu la  adreso: USwR
lvan ovo - Voz n esensk Sovetskaja 208 kvvlom kvart. n o '15. }a ejke Bezho nikov.

mIIIII l]

LABORlSTA
GBUPO

dez. seriozan koresp-ad0n nurkun grupoj (ne kun individuon,
pri politikaj k ekonomiaj temoj,
e5p. m0vado k grupa vivo. Ni
estas grandparte socialdemokrat-
0j (17 46-jaraj), profesioj: ofic-
isloj k manlaborisloj. Adr.: K-do
Hans Kuhnert, Simonstr. 70/2,
F rth/Bay. (Germanio).

 

K-do J. I. 'Popov, Sadovij per. 4,
Sebrjakovo, Jugo Vost.  el. dor. k l.
pri  . temoj. pref. foto- an on.

K-do S. Stepanov, Taranovka,  ar 
k0v. okr., k l pri  . temoj.

K do H. Gabrieljan, radi0centro,
Baku, k l pri  . temoj, L, PI. Resp. gar.

K-do J. P.
_

Kinc, Novostrojka,
6 rajon, 195 Kvart. 20/11, Aktjabinsk,
pri vivo k vivk0ndi oj de lok0motiv 
gvidantoj  l.

K-do I. Semenu a, KIi Iri, Glu ov.
okr., Ukrainio, k l pri  . temoj. _

  2O instruistoj koresp. k l, L, PK.
Resp. gar. Adr.: Ukrainio, Kremen ug,
Domo de Klerigado, BRO.

   100 gelernant0j inter . L, PK,
k l. Adr.: Ukrainio, Kremen ug, 9-a
Laborlernej0, Gogolstr.

   Viglan koresp-adon garantias
150 gestudentoj pri  . temoj, k l. Adr.:
Ukrainio, Kremen ug, Pedagogia Tek-
nikumo. '

  Rondeto de lernantoj koresp. kun
infanoj e1  l. Skribu al: Odeso, K0m-
som0lskaja 94, 2 Trud kola.

  16 Gek-doj k0resp. kolektive k
individue k l, pri politikaj, ekonomiaj
demandoj, sporto, foto, radi0, junulara
virina liberpensula movad0j, klas-
batalo, lab. vivo ktp., L, PK, PI, fotojn,
libr0jn,  umal., insign0jn. Adr.: 0deso,
Pu kinskaja 32, red. "MoIodaja Gvar-
dia", Kru 0k Esperanto.

K doj A. Korobov k S. Pe e onan,
Mos. Kaz.  el. dor, st. Gorki, der. Vra 
 evo, k l, PK, PI, PM,  urn; Resp. gar.
USONO

K dino Roso Nedelman (telegrafist 
ino), 10131 North Blvd., CIeveIand,
Ohio, k l. Gek doj, precipe kun tele 
grafistinoj.

_

"\
66CS|ICrnlluSl0 -|l0llSll'lIlSl0l
( arpentistoj, ligna istoj, betonisto ,
masonistoj ktp.) dez. k0resp. k l., privivo de konstru1aboristoj, politiko,
novaj konstru inventoj ktp., per L, PK,
PI, gaz., bildoj ktp.   Adr.: 0deso,Novoselskaja 86, Sojuz str0itelej, Sikar.
Respondo garantiata.

Mi deziras korespondadi kun junaj labor-isloj k junkomunistoj pri ilia laboro k
ekzisto. Adr.: (USSR), Ukrainio, p/Dunaevci,
Kameneckoho okr., po tkesto n-o 16l, K-do
V. Dmitriev.
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